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Voor u ligt een vragenlijst. In deze vragenlijst zullen u vragen gesteld worden over de wijk waar u
woont en over de buurt waar u woont. Wilt u deze vragenlijst a.u.b. met zwarte of blauwe pen invullen.

De eerste vragen gaan over uw wijk. Hier kunnen ook bepaalde plaatsen bij horen, zoals winkels, kerken,
buurtcentra of scholen.

1.

Hoe wordt uw wijk genoemd?
Oosterhoogebrug
Noorderhoogebrug
Lewenborg
Beijum
De Hunze
Van Starkenborgh
Ruischerbrug
Ruischerwaard
Ulgersmaborg
Zilvermeer
Drielanden
Anders, namelijk

De volgende vragen gaan over uw buurt en over uw wijk. Met uw buurt bedoelen we het gedeelte van de
wijk waar u uw dagelijkse handelingen verricht.

2.

Op de laatste pagina van deze vragenlijst vindt u een plattegrond. Omcirkel op deze plattegrond het
gebied dat tot uw buurt behoort.

3.

Vindt u dit een prettige of onprettige buurt om in te wonen?
Zeer prettig
Prettig
Onprettig
Zeer onprettig

4.

Wat zijn dingen die u prettig vindt aan het leven in uw buurt?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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5.

Wat zijn dingen die u onprettig vindt aan het leven in uw buurt?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
6.

Mensen die besluiten om uit de buurt of wijk te verhuizen kunnen daar verschillende redenen voor
hebben. Geef voor elk van de volgende redenen aan of het voor u en uw gezin een reden zou kunnen
zijn om uit deze buurt of wijk te verhuizen.
Ja
a.
b.

Vanwege werk

c.

Vanwege drugsoverlast

d.
e.

Voor betere scholen voor de kinderen

f.
g.

Voor een veiligere buurt

h.

Om ergens te zijn waar minder spanning is tussen
verschillende etnische groeperingen

i.

Voor betere winkels en voorzieningen in de buurt

j.

Vanwege burenoverlast of spanning met buren

k.

Voor een beter onderhouden huis

l.

Voor een groter huis

m.

Is er nog een andere reden waarom u uit deze buurt
zou willen verhuizen (zo ja, leg uit)

Nee

Weet niet

Vanwege criminaliteit

Voor lagere huur/woningkosten
Om uw kinderen weg te houden van andere kinderen
die een slechte invloed op uw kinderen hebben

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
7.

Als u naar een andere wijk/buurt in Groningen zou willen verhuizen, welke wijk/buurt zou dat dan zijn?
Wil niet verhuizen
Wil wel verhuizen, naar
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8.

Stel dat u om welke reden dan ook moet verhuizen uit uw buurt, hoe erg zou u uw buurt dan missen?
Heel erg
Een beetje
Niet zo erg
Helemaal niet

9.

Hoe waarschijnlijk is het dat u ervoor kiest om uit uw buurt te verhuizen in de komende
5 jaar?
Zeer waarschijnlijk
Waarschijnlijk
Onwaarschijnlijk
Zeer onwaarschijnlijk
Weet niet

Nu wordt er een aantal stellingen aan u voorgelegd over het samenhorigheidsgevoel van buurtbewoners.

10. Geef aan tot in hoeverre het waarschijnlijk is, dat mensen uit uw buurt op de volgende manier zullen
handelen.
Zeer
Zeer
Waarschijnlijk Onwaarschijnlijk
waarschijnlijk
onwaarschijnlijk

a.

Als een groep jongeren uit de buurt aan het
spijbelen is en rondhangt op straat, doen de
buurtbewoners er wat aan?

b.

Als kinderen graffiti spuiten op gebouwen,
doen de buurtbewoners er wat aan?
Als een kind zich respectloos gedraagt
tegenover een volwassene, doen de
buurtbewoners er wat aan?
Als er een gevecht voor uw huis plaatsvindt
en iemand wordt mishandeld, grijpen
buurtbewoners dan in?
Stel belangrijke voorzieningen in de buurt
worden gesloten, dan gaan buurtbewoners
actie voeren om deze te behouden?

c.

d.

e.
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Weet
niet
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11. Geef voor elk van de volgende stelling aan in welke mate u het er mee eens bent

a.

Als er een probleem is lossen de buren het samen op

b.

Dit is een hechte buurt

c.

Niemand in deze buurt interesseert het wat er met mij
gebeurt

d.

Er zijn volwassenen in deze buurt waar kinderen
tegenop kunnen kijken

e.

De mensen hier zijn bereid om buren te helpen

f.

Mensen in deze buurt kunnen over het algemeen slecht
met elkaar overweg
Je kan ervan op aan dat de volwassenen uit deze buurt
erop letten dat de kinderen veilig zijn en niet in de
problemen raken
Als ik in geval van nood € 30,- nodig heb, kan ik dat
van mijn buren lenen

g.

h.
i.

In deze buurt gaan de mensen hun eigen gang

k.

Mensen uit deze buurt delen niet dezelfde waarden

l.

Als ik ziek ben kan ik erop rekenen dat mijn buren
boodschappen voor mij doen
Mensen uit deze buurt zijn te vertrouwen

n.

Ouders uit deze buurt kennen de vrienden van hun
kinderen

o.

De kinderen uit deze buurt kunnen nergens spelen,
er zijn geen speelvoorzieningen behalve op straat

p.

Volwassenen uit deze buurt kennen de kinderen uit
deze buurt

q.

De voorzieningen in de openbare ruimte
(parken/speelplaatsen) zijn goed onderhouden
Het dichtst bijzijnde park of speelplaats is overdag
veilig

r.

Eens

Oneens

Zeer
oneens

Weet
niet

Zeer
eens

Eens

Oneens

Zeer
oneens

Weet
niet

Wanneer ik weg van huis ben, weet ik dat mijn buren
een oogje in het zeil houden

j.

m.

Zeer
eens

s.

Het dichtst bijzijnde park of speelplaats is 's avonds
en 's nachts veilig

t.

Ouders uit deze buurt kennen elkaar
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12. Soms ondernemen buurtbewoners iets om een probleem zelf op te lossen, of iets om de kwaliteit van de
buurt te verbeteren.
Bent u of een gezinslid wel eens in gesprek met:

Ja
a.

De stadsdeelbeheerder, wijkbeheerder of opbouwwerker
over een probleem in de buurt?

b.

De buurt/wijk agent over problemen in de buurt?

c.

Een persoon of een groep die problemen had veroorzaakt?

d.

Een buurtvergadering over een probleem uit de buurt of
het verbeteren van de kwaliteit van de buurt?

e.

De gemeente of een gemeenteraadslid over problemen in de
wijk of over voorzieningen voor de wijk?
Buurtbewoners om iets te doen aan een probleem in de
buurt, of over vooorzieningen voor de wijk?

f.

Nee Weet niet

13. Hoeveel volwassenen uit de buurt kent u van gezicht?
Zeer veel volwassenen
Veel volwassenen
Weinig volwassenen
Geen volwassenen

14. Hoeveel kinderen uit de buurt kent u van gezicht?
Zeer veel kinderen
Veel kinderen
Weinig kinderen
Geen kinderen

15. Hoe gemakkelijk is het voor u om mensen te herkennen die niet in deze buurt wonen?
Zeer moeilijk
Moeilijk
Gemakkelijk
Zeer gemakkelijk

16. Geef bij de volgende vraag aan wat van toepassing is. (De mensen met wie u in één huis woont worden
niet meegerekend).
0

a.
b.
c.

1-2

3-5

5-10

Hoeveel (schoon)familieleden wonen er in uw
buurt?
Hoeveel van uw vrienden wonen in uw buurt?
Hoeveel vrienden van u wonen buiten uw
buurt?
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Nu worden er een paar vragen gesteld over dingen die u zou kunnen doen met mensen in uw buurt.

Vaak
17.

Hoe vaak helpt u, en helpen mensen in uw buurt elkaar?
(Bijvoorbeeld op elkaars kinderen passen, helpen met
boodschappen doen, het lenen van gereedschap).

18.

Als buren niet thuis zijn, hoe vaak houdt u dan een oogje in het
zeil?

19.

Hoe vaak vragen u en andere mensen in uw buurt advies aan
elkaar over persoonlijke zaken, bijvoorbeeld over het opvoeden
van de kinderen, of werk gerelateerde zaken?

20.

Hoe vaak heeft u buurtfeesten en of andere buurtbijeenkomsten
bijgewoond?

21.

Hoe vaak maken u en andere mensen in uw buurt een praatje op
straat?

22.

Hoe vaak komen u en andere mensen in uw buurt bij elkaar
thuis op visite?

Soms

Zelden

Nooit

De volgende vragen gaan over de sociale activiteiten en organisaties waar mensen zich bij aansluiten.
Geef voor elk van de activiteiten aan of u of andere leden van uw gezin hieraan deelneemt.

23. Hoort u (of andere leden van uw gezin) bij een kerk, moskee, synagoge, of een andere religieuze of
levensbeschouwelijke organisatie?
Ja
Nee

ga naar vraag 24

23a. Wat is de naam van deze religieuze/levensbeschouwelijke organisatie?
Naam:______________________________________________________________________
23b. Is deze religieuze/levensbeschouwelijke organisatie in uw wijk gevestigd?
Ja
Nee

24. Hoort u (of andere leden van uw gezin) bij een buurt/straatcommissie, of bij een andere belangengroep?
Ja
Nee

ga naar vraag 25

24a. Wat is de naam van deze organisatie?
Naam:______________________________________________________________________
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25. Bent u (of andere leden van uw gezin) lid van een sportvereniging?
Ja
Nee

ga naar vraag 26

25a. Wat is de naam van deze vereniging?
Naam:______________________________________________________________________

25b. Is deze vereninging in uw wijk gevestigd?
Ja
Nee

In de volgende vraag wordt een aantal problemen genoemd die voor kunnen komen in sommige buurten.

26.

Groot
probleem

a.

Vuil, afval of glas op straat

b.

Graffiti op gebouwen of speelplekken

c.

Leegstaande huizen of winkels

d.

Drinken van alcohol in het openbaar

e.

Gebruiken van drugs

f.

Dealen en drugscriminaliteit

g.

Groepen jongeren die overlast geven en
vernielen

h.

Verschillende groepen die niet goed met
elkaar op kunnen schieten

i.

Verschillende etnische groepen die langs
elkaar heen leven

j.

Tekortschietend politie-optreden

k.

Slechte reactie van de politie op meldingen
uit de buurt

l.

Onredelijk gebruik van geweld door de
politie

m.

Afwezigheid van vertrouwen tussen lokale
bedrijven en burgers

n.

Onveilige, soms dreigende sfeer in de
buurt

Beetje
probleem

Geen
probleem

Weet
niet
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Nu wordt er een aantal gebeurtenissen beschreven die mogelijk plaats hebben gevonden in deze buurt.

27. Geef voor elke gebeurtenis aan hoe vaak dit is voorgevallen in uw buurt in de afgelopen zes maanden.
Vaak

a.

Vuurwapen dreiging of -gebruik

b.

Burenruzies waarbij de politie moest optreden of
bemiddelen

c.

Openlijke conflicten tussen groepen

d.

Aanranding/verkrachting of pogingen daartoe

e.

Inbraak/diefstal of pogingen daartoe.

f.

Overvallen en geweldsdelicten

g.

Ernstige vermoedens van mishandeling of verwaarlozing

Soms

Ja
28.

Is er in de periode dat u in deze buurt heeft gewoond iemand geweest
die in uw buurt geweld tegen u persoonlijk of tegen één van de leden
van uw gezin heeft gebruikt (bijvoorbeeld diefstal, verkrachting of een
gevecht)?

28a.

Heeft dat plaats gevonden in de laatste 12 maanden?

29.

Is er in de periode dat u in deze buurt woont bij u thuis
ingebroken?

29a.

Heeft dat plaats gevonden in de laatste 12 maanden?

30.

Is er in de periode dat u in deze buurt woont iets van u of van een ander
lid van uw gezin gestolen uit de tuin, schuur, garage of ergens anders
buiten uw huis?

30a.

Heeft dat plaats gevonden in de laatste 12 maanden?

31.

Is er in de periode dat u in deze buurt woont schade aangericht aan
eigendommen, (inclusief schade aan voertuigen op straat, of buiten bij
het huis, of aan andere eigendommen van u of van een ander gezinslid)?

31a.

Heeft dat plaats gevonden in de laatste 12 maanden?

Zelden

Nee
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32. Mensen hebben verschillende ideeën over hoe verkeerd dingen zijn. Geef voor elk van de volgende
activiteiten aan hoe verkeerd u het vindt dat jongeren van twaalf jaar deze activiteiten verrichten.
Erg
verkeerd

a.

Sigaretten roken

b.

Softdrugs gebruiken

c.

Alcohol drinken

d.

Vechten

Verkeerd

Beetje
verkeerd

Niet
verkeerd

33. Geef nu voor de volgende activiteiten aan hoe verkeerd u het vindt voor jongeren van achttien jaar oud.
Erg
verkeerd

a.

Sigaretten roken

b.

Softdrugs gebruiken

c.

Alcohol drinken

d.

Vechten

Verkeerd

Beetje
verkeerd

Niet
verkeerd

34. Tot in hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?
Zeer
eens

a.

Wetten en regels zijn er om gebroken te
worden

b.

Het is goed om te doen waar je zin in hebt,
als anderen daar maar geen last van hebben.

c.

Het maakt tegenwoordig niet uit hoe je je
geld verdient; legaal of illegaal

d.

Onenigheid tussen gezin/vrienden is volledig
je eigen zaak

e.

Jongeren die overlast veroorzaken hoeven
geen prioriteit te zijn voor de politie

f.

We leven in een tijd waarin mensen van dag
tot dag moeten leven en niet te veel moeten
denken aan morgen
Veel mensen in de buurt zijn laat op de
avond bang om naar buiten te gaan
Er zijn plekken in deze buurt waar je beter
niet kan komen
Je neemt een groot risico als je laat op de
avond alleen door deze buurt loopt

g.
h.
i.

Eens

Neutraal

Oneens
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Zeer
oneens
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35.

Deze vraag gaat over het optreden van de politie in uw buurt. Tot in hoeverre bent u het eens met de
volgende stellingen?
Zeer
Eens Neutraal Oneens
Zeer
Weet
eens
oneens
niet
De politie in de buurt reageert op een
a.
juiste manier
De politie doet goed werk als het om
problemen in de buurt gaat
De politie doet geen goed werk voor
preventie van criminaliteit in de buurt

b.
c.

36.

d.

De politie doet goed werk als het gaat om
de opvang van slachtoffers van
criminaliteit

e.

De politie is niet in staat om orde in de
buurt te handhaven

Hoe lang woont u al in deze buurt?

Aantal jaren:

De volgende vragen gaan over faciliteiten en diensten in de buurt.

37.

Heeft de buurt een gezamenlijk krantje, nieuwsbrief of website?
Ja
Nee
Weet niet

38.

Is er in de buurt een groep of buurtcommissie die zich bezig houdt met buurt- belangen of
aangelegenheden?
Ja
Nee
Weet niet

39.

Is er in de wijk/buurt een wijk/buurtfeest of sportdag?
Ja
Nee
Weet niet
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De volgende vragen gaan over uw achtergrond (en die van u eventuele partner)

40.

In welk jaar bent u geboren?
Geboortejaar:

41.

Wat is u geslacht?

man
42.

1 9

vrouw

Wat is de hoogst genoten opleiding die u afgemaakt heeft? Kruis aan wat van toepassing is:
Basisschool/ lager onderwijs
Lager beroepsonderwijs

(= LTS, LEAO, LBO, Huishoudschool)

Middelbaar beroepsonderwijs

(= MBO, MTS, MEAO, E- opleiding)

Middelbaar algemeen vormend onderwijs (= HAVO, HBS, atheneum, gymnasium)
Hoger beroepsonderwijs

(= HTS, P.A./ PABO/ kweekschool, F-opleiding)

Universitair onderwijs

(ook Technische Hogeschool)

Anders, namelijk

INVULLEN IN BLOKLETTERS

43.

In welk land bent u geboren?
Nederland
Turkije
Marokko
Suriname
Nederlandse Antillen, Aruba
Indonesie, Molukken
Anders, namelijk

44.

Wat is uw burgerlijke staat?
Gehuwd en samenwonend met echtgenoot
Gehuwd maar apart wonend van echtgenoot
Samenwonend
Gescheiden

ga naar vraag 47

Weduwe/weduwnaar
Nooit getrouwd geweest
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45.

In welk land is uw echtgenoot/partner geboren?
Nederland
Turkije
Marokko
Suriname
Nederlandse Antillen, Aruba
Indonesie, Molukken
Anders, namelijk

46.

Wat is de hoogst genoten opleiding die uw partner afgemaakt heeft? Kruis aan wat van toepassing is:
Basisschool/ lager onderwijs
Lager beroepsonderwijs

(= LTS, LEAO, LBO, Huishoudschool)

Middelbaar beroepsonderwijs

(= MBO, MTS, MEAO, E- opleiding)

Middelbaar algemeen vormend onderwijs (= HAVO, HBS, atheneum, gymnasium)
Hoger beroepsonderwijs

(= HTS, P.A./ PABO/ kweekschool, F-opleiding)

Universitair onderwijs

(ook Technische Hogeschool)

Anders
Ten slotte

47. Hoe vaak bent u de afgelopen vijf jaar verhuisd?
0 keer
1 keer
2 keer
3 keer
4 keer
5 of meer keer

48.

Hoe lang woont u al op dit adres?
Aantal jaren

49. Woont u in een huurhuis of koophuis?
Koop
Huur

Wij danken u vriendelijk voor het invullen van deze vragenlijst!
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